Bekendmakingen 30 januari 2019
Met vragen over onderstaande bekendmakingen kunt u bellen naar 14 0 75.
U vindt de bekendmakingen ook op www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen. Door naar beneden te scrollen kunt u de
bekendmakingen lezen.
In uw mailbox
Wilt u de bekendmakingen wekelijks in uw mailbox terugvinden? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief via www.zaanstad.nl,
zoekterm: nieuwsbrief.
Overheid.nl: gratis en snel op de hoogte
Alle algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en verkeersbesluiten) zijn terug te vinden op overheid.nl. Wilt u
automatisch bericht krijgen over zaken die in uw directe omgeving spelen? Vul dan uw postcode in en abonneer u gratis!
Bezwaar, beroep en schorsing
Wilt u bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een besluit? Ga naar www.zaanstad.nl, zoekterm: bezwaar tegen besluit. Of
download de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ van www.rijksoverheid.nl. Liever op papier? Bel
dan gratis met telefoonnummer 1400. Meer informatie over beroep en schorsing staat op de website www.raadvanstate.nl.
Verwijderde fietsen
Is uw fiets door de gemeente verwijderd, kijk dan voor meer informatie op zaanstad.nl (zoekterm: verwijderde fietsen) of op
www.verlorenofgevonden.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Plaats

Nummer Adres

Omschrijving

Datum
ontvangen

Assendelft

90037

Akkerland 80

bouwen dakkapel voorgevel

12-01-2019

Assendelft

90043

Dorpsstraat 453

herstellen fundering

14-01-2019

Assendelft

90028

Himalaya 18

vestigen tandartsenpraktijk in woning en plaatsen
zonnepanelen

10-01-2019

Assendelft

90023

Industrieweg 11 B

plaatsen stellingen in bedrijfspand

09-01-2019

Assendelft

81577

Industrieweg 2

bouwen kantoor in bestaand pand dmv wijzigen
voorgevel, herstellen fundering en plaatsen
verdiepingsvloer

18-12-2018

Assendelft

81507

Kaasmaker 37

bouwen dakkapel voor- en achterzijde

10-12-2018

Assendelft

90062

Pamir 17

bouwen aanbouw zijgevel woning

18-01-2019

Assendelft

90061

Rietland 3

bouwen dakkapel voorzijde

18-01-2019

Koog aan de Zaan 81481

Busbrug De Binding

tijdelijke ontheffing gebruik busbrug

03-12-2018

Krommenie

90080

Noorderhoofdstraat 13

legaliseren en veranderen erfafscheiding

22-01-2019

Krommenie

81491

Noorderhoofdstraat 77 B

wijzigen brandcompartimentering tbv splitsing
woning in 2 wooneenheden.

05-12-2018

Plaats

Nummer Adres

Omschrijving

Datum
ontvangen

Krommenie

90056

Ruimtevaartlaan 68

bouwen dakkapel voorzijde

17-01-2019

Krommenie

90040

Weegbreestraat 13

aanleggen in-/uitrit

13-01-2019

Westzaan

90070

J.J. Allanstraat 383

bouwen dakkapel zijgevel

19-01-2019

Wormerveer

81487

Industrieweg 18

vervangen beschoeiing en damwand

05-12-2018

Wormerveer

90002

Wandelweg 42

herstellen fundering, bouwen aanbouw achterzijde
met dakterras en vervangen dakbedekking

02-01-2019

Zaandam

90048

Bloemstraat 34

bouwen dakkapel voorzijde

15-01-2019

Zaandam

81580

Brikstraat 1

opnieuw in gebruik nemen stookruimte en bouwen
rookgasafvoeren tbv. hulp warmtecentrale
warmtenetwerk

31-12-2018

Zaandam

90055

Czarinastraat thv nr 45

kappen en herplanten boom

17-01-2019

Zaandam

81542

De Koopman 70

realiseren dakopbouw, vervangen dakkapellen en
vernieuwen gevels

17-12-2018

Zaandam

90022

Gedempte Gracht 27

herstellen fundering en vervangen begane grond
vloer

09-01-2019

Zaandam

81492

Hegermeer 21

vergroten woning voorzijde boven berging

06-12-2018

Zaandam

81548

Hooiven 7

legalisatie dakkapel voorzijde

19-12-2018

Zaandam

90057

Kalf 17

Aanleggen tijdelijk in-/uitrit aanleggen

17-01-2019

Zaandam

81338

Leeghwaterweg 7

aanleggen tijdelijke bouwweg met overkluizing en
in-/uitrit (1 jaar)

26-10-2018

Plaats

Nummer Adres

Omschrijving

Datum
ontvangen

Zaandam

90034

Lovinkbeek 4

bouwen aanbouw tussen schuur en woning

11-01-2019

Zaandam

90071

Prelude 83

bouwen berging met afdak en erfafscheiding

20-01-2019

Zaandam

90077

Stationsstraat 33 A en B

herstellen fundering

21-01-2019

Zaandam

90078

Symfonie 111

bouwen dakopbouw, muurdoorbraak en
veranderen voorgevel

21-01-2019

Zaandam

81323

Weerpad 3 B en 3 C

bouwen 2 woningen

24-10-2018

Zaandam

81561

Westzijde 23

bouwen in afwijking van de verleende vergunning,
wijziging indeling kamers, wijziging gevel en
plaatsen lift

21-12-2018

Zaandam

90015

Zonnedauwhoek 6

bouwen dakopbouw

06-01-2019

Zaandam

81481

Busbrug De Binding

Tijdelijke ontheffing gebruik busbrug

03-12-2018

Zaandijk

81523

Koperslagerstraat 2

wijzigen brandcompartimentering

12-12-2018

Ontvangen aanvragen voor omgevingsvergunningen dienen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te
worden gepubliceerd.
Bezwaar: u kunt over deze aanvragen nog geen bezwaar maken. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan
vindt een afzonderlijke publicatie plaats.
Informatie/inzage: graag vooraf afspraak maken met Vergunningen, telefoonnummer 14 0 75.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Plaats

Nummer

Adres

Omschrijving

Datum
verzonden

Koog aan de Zaan

81494

Jagerakker 32

vergroten woning

25-01-2019

Krommenie

81497

Noordervaartdijk 32

bouwen brug tussen tuindelen achtertuin

22-01-2019

Krommenie

90040

Weegbreestraat 13

aanleggen in-/uitrit

22-01-2019

Westzaan

81363

Middel 180

verbouwen kantoren

21-01-2019

Westzaan

81566

Middel 70 en 72

herstellen fundering 2 woningen

18-01-2019

Westzaan

81539

Vogelbuurt e.o.

kappen 39 bomen en herplanten 69 bomen

22-01-2019

Wormerveer

81487

Industrieweg 18

vervangen beschoeiing en damwand

21-01-2019

Wormerveer

81466

Kikkertweg 78

veranderen gevels

24-01-2019

Wormerveer

81239

Zaanweg 65

verbouwen kantoorpand tot 8 appartementen

18-01-2019

Zaandam

90013

J. Kruijverstraat 50

bouwen dakkapel op aanbouw voorzijde

24-01-2019

Zaandam

81548

Hooiven 7

legalisatie dakkapel voorzijde

21-01-2019

Zaandam

81575

Hooiven 9

plaatsen dakkapel voorgevel

23-01-2019

Plaats

Nummer

Adres

Omschrijving

Datum
verzonden

Zaandam

81338

Leeghwaterweg 7

Aanleggen tijdelijke bouwweg met overkluizing en
in-/uitweg (1 jaar)

24-01-2019

Zaandam

90034

Lovinkbeek 4

bouwen aanbouw

24-01-2019

Zaandam

81167

Oostzijde 64

verhogen nok, interne verbouwing en herstellen
fundering (2e fase)

22-01-2019

Zaandam

81088

Oostzijde naast nr 393

plaatsen monument in de Zaan en gedeeltelijk op de 18-01-2019
oever

Zaandam

81513

P.J. Troelstralaan 143 en
145

herstellen fundering 2 woningen

18-01-2019

Zaandam

81474

Symon Spiersweg 15

verbouwen bedrijfsgebouw

23-01-2019

Zaandam

81128

Vinkenstraat 64 - 72

verbouwen winkelpand naar 19 appartementen,
maken patio, wijzigen voorgevel en toevoegen extra
bouwlaag

18-01-2019

Zaandam

81370

Westzanerdijk 314

bouwen dakkapel oostgevel

22-01-2019

Zaandam

80949

Westzijde 358

legaliseren bouw aanbouw met dakterras en
bouwen steiger

23-01-2019

Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop
het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn
voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Datum verzending is gelijk aan datum verleend of geweigerd.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Plaats

Nummer

Adres

Omschrijving

Zaandam

81476

Oostzijde 265, 267, 269

bouwen bootsteiger

Datum
verzonden
21-01-2019

Wormerveer

81463

Samsonweg 5 A

veranderen brandcompartimentering 1e verdieping

23-01-2019

Bezwaar: tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag
is besloten. Hiervan vindt afzonderlijk publicatie plaats.
Voorgenomen verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Plaats

Nummer

Adres

Omschrijving

Datum
verzonden

Zaandijk

80377

Dr. Jan Mulderstraat 41 A

het bouwen van een vrijstaande woning

25-01-2019

Inzage: het ontwerpbesluit ligt 6 weken, van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019, ter inzage tijdens de
openingstijden bij de balie van Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam.
Zienswijzen: tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W.

Wet Geluidhinder
Voor het volgende bouwplan is een procedure op grond van de Wet Geluidhinder noodzakelijk.
Plaats

Nummer

Omschrijving

Zaandijk

80377

bouwen van een vrijstaande woning aan de Dr. Jan Mulderstraat 41 B

De woning zal als gevolg van het wegverkeerslawaai geluidsbelasting ondervinden van maximaal 56 dB). Om de woningen te
kunnen bouwen zijn B&W van plan om een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te verlenen.
Inzage: het ontwerpbesluit ligt 6 weken, van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019 ter inzage tijdens de
openingstijden bij de balie Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op
www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen.
Zienswijzen: tegen het ontwerpbesluit kan een belanghebbende gedurende de inzagetermijn
schriftelijk een zienswijze indienen bij B&W.

Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (art. 8.41)
Meldingen van het oprichten of het veranderen van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Plaats

Nummer

Bedrijf en adres

Omschrijving

Zaandam

8740650

Pyromax
Vuurwerkevenementen,
Noordervaldeurstraat 13

Veranderen inrichting

Datum
ontvangen
07-01-2019

Bezwaar: u kunt over een verzoek tot stellen van maatwerkvoorschriften nog geen bezwaar instellen. Dat is pas mogelijk nadat op
het verzoek is besloten. Hiervan vindt afzonderlijk publicatie plaats.
Informatie/inzage: bekendmakingen en stukken kunt u ook terugvinden op www.odnzkg.nl onder ‘bekendmakingen’. Met een
vraag over een procedure kunt u gebruikmaken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Welstand
MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit
MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet- commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw,
architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt uit haar midden voor Zaanstad de onafhankelijke
Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad (AWMZ). Zij vergadert openbaar, in principe elke even week op de
dinsdagmiddag in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Vanaf circa 12.00 uur vergadert de commissie over Oostzaan en
Wormerland, vanaf circa 13.30 uur over Zaanstad. Voor bezoek kunt u zich melden bij de receptie van het stadhuis. De agenda ligt
24 uur vooraf ter inzage bij de balie van Vergunningen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Ten behoeve van de bewoners van onderstaande woningen hebben B&W gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen:
Zaaknummer
3055038
2969627
2990183
2990625

Ter hoogte van
Boksland 22, Assendelft
Pieter Lakplantsoen 45, Zaandam
Triatlon 12, Assendelft
Prof. H. de Vriesstraat 4/hoek Lobeliusstraat, Zaandam

Datum beschikking
22 januari 2019
22 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019

Verwijderd uit openbare ruimte
Op grond van de APV heeft de afdeling Straattoezicht van de gemeente Zaanstad objecten uit de openbare ruimte verwijderd en
overgebracht naar Hoogwout BV, Ambacht 24 F te Oostzaan.
Een object dat (na betaling van wegsleep- en/of opslagkosten) op 13 februari 2019 niet is opgehaald door de eigenaar, wordt
diezelfde dag nog vernietigd.
Op 20 januari 2019
o zwarte Maserati met exportkenteken 45-ZG-PR van Rosbayerweg Wormerveer
Op 22 januari 2019
o grijze trailer/aanhanger van Heijermansstraat Zaandam

Op 23 januari 2019
o zilverkleurige aanhangwagen van de Piet Kuiperlaan Westknollendam
o rode Peugeot met Pools kenteken KR-2G742 van Weiver Krommenie
Op 24 januari 2019
o bruine dixie van de Middellandse Zee Zaandam
Informatie: Straattoezicht, telefoonnummer 14 0 75.

Verkeersbesluiten
B&W namen de volgende verkeersbesluiten:
2019/1692, in Zaandam
o op de Sluispolderweg ter hoogte van nummer 44 D een stopverbod in te stellen door het aanbrengen van een doorgetrokken
gele markering;
2019/1656, in Zaandijk
o Op Componistenweg een parkeerplaats aan te wijzen als ‘gehandicaptenparkeerplaats algemeen’ door het plaatsen van een
bord.
Bezwaar: bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit, kunt u binnen 6 weken, met ingang van 31 januari 2019,
een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, uw
naam, adres, telefoonnummer, handtekening en motivering van uw bezwaren, plus het kenmerk van ons besluit.

Horeca-exploitatievergunning
De burgemeester heeft een horeca-exploitatievergunning verleend aan:
Zaaknummer
2922459

Bedrijf en locatie
Het Pand, Zuiddijk 7 te Zaandam

Omschrijving
Het betreft een vergunning voor een café waarvoor eerder een
horeca-exploitatievergunning is verleend.

Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag waarop het
besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het
bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Datum verzending kunt u navragen bij
Vergunningen, telefoonnummer 14 0 75.

Gemeentelijke Afvalstoffenverordening
Aanwijzing locaties ondergrondse afvalcontainers Westerwatering
Op 29 juni 2017 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan vastgesteld. Op diverse locaties worden ondergrondse
containers geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk restafval. Op grond van de Afvalstoffenverordening Zaanstad zijn
daarom bij aanwijsbesluit locaties aangewezen voor ondergrondse afvalcontainers.

Locatie Westerwatering
o 2018- 38288 Petronella Moensstraat
o 2018- 38289 Top Naeffstraat
o 2018/ 38290 Weiteveen
o 2018/ 38291 Hensbroekstraat
o 2018/ 38292 Abbenbroekstraat
o 2018/ 38294 Elsbroekplantsoen
o 2018/ 38295 J. Kruijverstraat t/o 95
o 2018/ 38298 J. Breebaardstraat
o 2018/ 38300 P.A. van Meverstraat
o 2018/ 38301 Mimi Boesnachstraat
o 2018/ 38302 Annie van Eesstraat
o 2018/ 38305 Theo Mann Bouwmeesterstraat
o 2018/ 38306 Gaasperdamstraat
o 2018/ 38307 Durgerdamstraat
o 2018/ 38309 Sara Burgerhartstraat - Max Havelaarstraat
o 2018/ 38310 Max Havelaarstraat – Woutertje Pietersestraat
o 2018/ 38311 Cantate
o 2018/ 38314 Aria
o 2018/ 38315 Symfonie - Fanfarehof
o 2018/ 38316 Musical – Fanfarehof

Locatie Wormerveer Noord
o 2018/ 33217 Kerkstraat tegenover nummer 25
Inzage: deze besluiten hebben ter inzage gelegen van 14 november 2018 tot en met 9 januari 2019. De definitieve besluiten treden
in werking op de dag na bekendmaking, dus op 31 januari 2019.
Beroep: bent u beroepsgerechtigd en bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken, vanaf 31 januari 2019, een
beroepschrift indienen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van het
verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.
Informatie: mevrouw S. Baerents, telefoonnummer 14 0 75.

Ontwerp-aanwijsbesluit locatie ondergrondse afvalcontainers
Op 29 juni 2017 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan vastgesteld. Op diverse locaties worden ondergrondse
containers geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk restafval. Op grond van de Afvalstoffenverordening Zaanstad heeft het
college het voornemen de volgende locatie aan te wijzen:
Locatie Wormerveer
o 2018-33126 Wattstraat
Locatie Westknollendam
o 2019-1750 Bakkerstraat 4-6 Westknollendam
Inzage: bij de receptie van het stadhuis kunt u dit ontwerp-aanwijsbesluit bekijken van 30 januari tot en met 6 maart 2019. Ook kunt
u het besluit en de bijbehorende tekening inzien op de website van de gemeente Zaanstad (www.zaanstad.nl).
Zienswijze indienen? Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk of
mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijk: stuur uw brief naar gemeente Zaanstad, afd. Netwerken en Markten, Postbus 2000,
1500 GA Zaandam. Vermeld daarbij het zaaknummer, de locatie en uw contactgegevens. Mondeling: neem contact op met
mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 0 75.
Informatie: mevrouw W. Maarsman, telefoonnummer 14 0 75.

Objectontheffingen
Verleende objectontheffingen
Zaaknummer Omschrijving
3028096
rolsteiger, eco-toilet, schaftkeer,
hoogwerker
3100640
2 keten

Van
02-01-2019

Tot
28-02-2019

Ter hoogte van
Klaas Katerstraat 7 Krommenie

28-03-2019

16-04-2019

Provincialeweg 46 Krommenie

3095217

28-01-2019

20-12-2019

De Weer 75 Zaandam

bouwketen, 4 materiaalcontainers,
toilet-unit, bouwmateriaal

Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag waarop het
besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Online via www.zaanstad.nl: ‘bezwaar tegen besluit’ of per
brief aan B&W, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening
en motivering. Datum verzending kunt u navragen bij Vergunningen, telefoonnummer 14 0 75.

Openbare hoorzittingen
Informatie hierover vindt u op www.zaanstad.nl, zoekterm: openbare hoorzittingen.

Bekendgemaakt op 30 januari 2019,
Burgemeester en wethouders van Zaanstad,
Drs. J. Hamming, burgemeester
Drs. C. Apeldoorn, gemeentesecretaris

